
 
 

 

 

 

Správa o  č innost i  

Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity  

za akademický rok 2013/2014 

 
 Akademický senát ( ďalej „AS“) SZU, podľa § 9 odsek 1 písmeno r) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení, podáva Akademickej obci ( ďalej „AO“) 

SZU správu o svojej činnosti za obdobie od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.  

 V hodnotenom období AS SZU pracoval v zložení 20 členov s tým, že každá fakulta 

mala v AS zastúpených piatich členov – troch za zamestnaneckú časť a dvoch za študentskú 

časť AO univerzity. 

 AS SZU v akademickom roku 2013/2014 zasadal päťkrát na riadnych plánovaných 

zasadaniach a jedenkrát na mimoriadnom zasadaní. Predsedníctvo AS (ďalej „PAS“) zasadalo 

podľa potreby.   

 Štruktúra zasadaní AS bola štandardná – po otvorení a schválení programu, kontrole 

uznášaniaschopnosti AS, kontrole zápisnice, plnenia uznesení a úloh, boli prerokovávané 

aktuálne otázky predložené vedením SZU, ev. otázky  a problémy predložené predsedom AS 

alebo členmi AS. Súčasťou zasadaní boli, takmer pravidelne, aj informácie sprostredkované 

rektorom SZU, Dr. h. c. prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc. Účasť na zasadaniach 

akademického senátu bola dobrá. Priebeh rokovaní bol podrobne zdokumentovaný 

v zápisniciach. 

  

 Medzi najdôležitejšie materiály, ktoré na svojich zasadaniach AS SZU 

prerokovával, vyjadroval sa k nim, zaujímal stanoviská, navrhoval riešenia, rozhodoval, 

konkrétne realizoval a schvaľoval patria: 

‐ vnútorné predpisy SZU a fakúlt 

‐ zmeny v zložení Vedeckej rady SZU 

‐ Časový plán zasadania AS SZU  

‐ Správa o činnosti AS SZU za akademický rok 2012/2013 
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‐ Doplňujúce voľby do AS SZU  

‐ príprava a realizácia voľby kandidáta na funkciu rektora SZU 

‐ usmernenie voľby kandidátov na funkciu dekanov fakúlt SZU 

‐ usmernenie volieb kandidátov do AS SZU a do AS fakúlt SZU 

‐ Výročná správa o činnosti  SZU 

‐ Výročná správa o  hospodárení SZU.  

 

Na 56. zasadaní 14. novembra 2013 AS SZU 

s c h v á l i l   

 Štipendijný poriadok SZU, ktorý bolo nutné zosúladiť s inovovaným vysokoškolským 

zákonom a zmenami, ku ktorým došlo zo strany zriaďovateľa SZU  

 dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku SZU. K zmenám v ňom došlo predovšetkým 

z racionalizačných dôvodov 

 zmeny v zložení VR SZU, ku ktorým došlo vzhľadom na personálne zmeny 

v riadiacich pozíciách na postoch dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

a kvestora SZU 

 štatúty fakúlt - LF SZU, FOaZOŠ SZU, FVZ SZU a štatút a študijný poriadok FZ 

SZU so sídlom v BB, ktoré fakulty zosúladili s inovovaným vysokoškolským zákonom 

a so štatútom a študijným poriadkom SZU 

 Správu o činnosti AS SZU za akademický rok 2012/2013 

z o b r a l  n a  v e d o m i e   

 snahu študentov zriadiť diskusné fórum prostredníctvom webového sídla SZU s cieľom 

skvalitniť a zrýchliť komunikáciu medzi študentmi. 

 

Na 57. zasadaní 16. januára 2014 AS SZU  

 zobral na vedomie informáciu rektorky SZU, ktorá uviedla, že napriek enormným 

ekonomickým problémom súvisiacim najmä so stále zvyšujúcim sa krátením príjmov od 

zriaďovateľa SZU univerzita v uplynulom období dosiahla pozitívne výsledky, zvlášť na 

úseku vzdelávania. V pregraduálnom vzdelávaní má SZU akreditovaných 11 študijných 

odborov. Na LF aj s výučbou v anglickom jazyku. Ďalej vyzdvihla novoakreditované 

študijné odbory „zubné lekárstvo“, „laboratórne a vyšetrovacie metódy“; zvyšovanie 

kvality výučby využívaním systému MAIS, modernizáciou učební a ich vybavením 

učebnými pomôckami, dobudovaním priestorového a materiálneho vybavenia 
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(laboratóriá, didaktické prostriedky, technické i odborné) a priebežnú intenzívnu 

prípravu univerzity na komplexnú akreditáciu, termín ktorej je určený na 15. marec 

2015 

 schválil Časový plán zasadaní v letnom semestri s tým, že AS SZU bude zasadať 

v troch termínoch, a to 6. 3. 2014, 14. 4. 2014 a 19. 6. 2014  

 schválil Zásady volieb do AS SZU 

 zobral na vedomie informáciu predsedu AS o príprave voľby kandidáta na funkciu 

rektora  SZU a za týmto účelom zvolil, v tajnom hlasovaní, päťčlennú volebnú 

komisiu v zložení:   

 predseda - prof. MUDr. L. Hegyi, DrSc. – FVZ, 

 členovia - MUDr. M. Suchánková, CSc. – LF,  

   PhDr. E. Žiaková, PhD., FOaZOŠ,  

   PhDr. J. Virgulová – FZ a  

   M. Marci – zástupca študentskej časti AS SZU  

 

Na 58. zasadaní 6. marca 2014 AS SZU  

 schválil Zásady voľby kandidáta na funkciu rektora SZU na štvrté funkčné obdobie 

od 4. októbra 2014 do 3. októbra 2018 a Harmonogram prípravy a priebehu voľby 

kandidáta na funkciu rektora SZU 

 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu rektora SZU na 14. apríla 2014 

 uznesením určil obdobie na voľbu kandidáta na funkciu dekana na troch fakultách 

(LF, FOaZOŠ, FVZ) a to od 5. mája do 31. mája 2014 

 rovnako uznesením určil obdobie na voľbu zástupcov fakúlt do AS SZU a to od  6. 

októbra 2014 do 31. októbra 2014 a na voľbu členov AS fakúlt.  

 

Na volebnom zasadaní 14. apríla 2014 AS SZU  

 zvolil v priamych tajných voľbách kandidáta na funkciu rektora SZU – prof. MUDr. 

Petra Šimka, CSc. – na štvrté funkčné obdobie od 4. októbra 2014 do 3. októbra 2018. 

 

Na 59. mimoriadnom zasadaní 21. mája 2014 AS SZU  

 prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti SZU za kalendárny rok 2013 

a Výročnú správu o hospodárení SZU za kalendárny rok 2013. Výročnú správu 

o činnosti SZU za kalendárny rok 2013 predložila rektorka SZU, Dr. h. c. prof. PhDr. 
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Dana Farkašová, CSc. Zdôraznila najmä, že novodefinované stratégie univerzity sa 

začali postupne napĺňať, aj keď kľúčovou stratégiou už od roku 2010 zostáva udržanie 

dosiahnutých pozícií, najmä pre komplikovanú ekonomickú situáciu spôsobenú už tri 

roky trvajúcim nízkym príspevkom štátu na chod univerzity. Ekonomickú situáciu 

navyše zaťažujú dlhy predchádzajúcich období. Napriek tomu univerzita zabezpečila 

všetky plánované pedagogické aktivity. Konkrétne univerzita v prvom stupni 

vysokoškolského štúdia, v dennej i externej forme zabezpečovala 8 študijných odborov, 

v druhom stupni 3 študijné odbory, v kombinovanom doktorskom štúdiu 2 študijné 

odbory a v treťom stupni 4 študijné odbory. 

  Silnou stránkou univerzity zostáva ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov formou špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a aj kontinuálne 

vzdelávanie v medicínskych a príbuzných odboroch. Univerzita má na Lekárskej fakulte 

akreditovaných 80 špecializačných a 21 certifikačných programov, na FOaZOŠ 29 

špecializačných a 10 certifikačných programov, na FVZ  4 špecializačné programy a na 

FZ 4 špecializačné programy. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti SZU v r. 2013 

aktívne riešila 31 vedecko-výskumných projektov podporovaných z domácich 

i zahraničných grantových schém. Potrebám pedagogických pracovníkov, študentov 

i verejnosti slúži zabezpečenie univerzity informačnými technológiami a knižničnými 

službami. 

  SZU sa podieľa aj na ďalších prospešných činnostiach v troch významných 

oblastiach – v edičnej činnosti, v prevádzkovaní národných referenčných centier 

a zdravotníckeho poliklinického pracoviska s akreditovaným pracoviskom laboratórnej 

diagnostiky. Rektorka SZU zdôraznila, že univerzite,  napriek závažným ekonomickým 

ťažkostiam, sa podarilo stanovené ciele pre rok 2013 plniť. 

  K uvedenej problematike bola vecná a konštruktívna diskusia smerujúca najmä 

k hľadaniu východísk z nepriaznivej ekonomickej situácie SZU. Diskutujúci sa 

jednoznačne zhodli na poddimenzovanom financovaní univerzity zo strany MZ SR. 

 

Na 60. zasadaní 19. júna 2014 AS SZU  

 schválil Časový plán zasadaní na zimný semester akademického roka 2014/2015 

 uznesením schválil zmenu v „Zásadách volieb do akademického senátu SZU“ 

v zmysle spresnenia najmä ods. 4 v článku 1 
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 riešil podnet členky AS FOaZOŠ SZU na zrušenie voľby kandidáta na funkciu dekana 

fakulty a vyslovenie nedôvery predsedníčke AS FOaZOŠ SZU v súvislosti s voľbou 

kandidáta na funkciu dekana fakulty. AS SZU predmetný podnet uznesením zamietol 

ako neopodstatnený. 

 

 Transfer informácií, návrhov a pripomienok SZU smerom k RVŠ a ŠRVŠ bol 

zabezpečený prostredníctvom členov RVŠ a ŠRVŠ za jednotlivé fakulty a SZU. 

 V súvislosti s personálnymi zmenami z dôvodu odchodu členov zamestnaneckej časti 

AS SZU a zmenami v študentskej časti AS SZU súvisiacimi s platnosťou ich mandátu boli 

opakovane vyhlásené doplňujúce voľby do AS SZU.  

 AS SZU v rozsahu svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách 

a Štatútu SZU v hodnotenom období aktívne riešil, vyjadroval sa, zaujímal stanoviská, 

schvaľoval a prijímal uznesenia ku všetkým aktuálnym problémom univerzity. Úzko 

spolupracoval s vedením univerzity, a to najmä účasťou predsedu senátu na zasadaniach 

Kolégia rektora a Vedeckej rady SZU, ako aj pravidelnou účasťou rektora SZU na 

zasadaniach AS. Aktivita AS SZU bola zameraná aj na vytvorenie korektnej spolupráce 

s fakultami a ostatnými pracoviskami univerzity. 

 V mene Predsedníctva AS ďakujem všetkým členom akademického senátu za 

zodpovedný prístup pri výkone tejto dôležitej funkcie. Ďakujem členom akademickej obce 

a ostatným zamestnancom univerzity za podporu v činnosti akademického senátu a všetkým 

želám v nastávajúcom období veľa zdravia, pohody a úspechov v pracovnom i osobnom 

živote. 

 
 
V Bratislave dňa 18. septembra 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. 

predseda Akademického senátu 
Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 


